የግንቦት 7 ንቅናቄ Eና የOነግ ስብሰባ በ ቨርጅኒያ
በ Aሉላ (alulla2@yahoo.com)
Eሁድ ሐምሌ 3 ቀን 2003 ዓ.ም. (Sunday, July 10, 2011) በ ቨርጅኒያ ሸራተን ሆቴል
የተካሄደውን
ስብሰባ
ተከታተልሁ።
ስብሰባው
ሦስት
ድርጅቶችን
ማለትም:1. ግንቦት 7 ለነፃነት ለፍትህና የEኩልነት ንቅናቄ 2. የIትዮጵያ Aንድነትና ፍትህ ንቅናቄና
3. የAፋር ሕዝብ ፓርቲን Aጣምሬሃለው የሚለው ጥምረት ለነፃነት ለEኩልነትና ለፍትህ
ከOሮሞ ነፃነት ግንባር (Oነግ) ጋር በጋራ ያዘጋጁት መሆኑን የEለቱ የስብሰባው መሪና
የጥምረቱ ዋና ጸሐፊ መሆናቸውን ያሳወቁት Aቶ ነዓምን ዘለቀ ገልጸዋል።
በግንቦት 7 ንቅናቄ፡ Oነግና Oብነግ መካከል በቅርቡ Aብሮ በጋራ መሥራት በሚል የተለያዩ
የሰሜን Aሜሪካ ግዛቶችን በማካለል የሚካሄደውን ግልጽነትና ወጥነት የሌላቸውን ገለጻዎች
በAካል በመገኘት ለማዳመጥና የታዳሚውን ስሜት ለመከታተል፡ Eንዲሁም የሁለቱ
ድርጅቶች ተወካዮች ምን ይላሉ ለሚለው ከራሴ ጆሮ በላይ ማመን በመቸገሬ ስብሰባውን
ከጅምር Eስከ ተጠናቀቀበት ሰዓት ተከታትያለሁ።
በዚህ ስብሰባ የተለመዱ መንደርደሪያዎችና በAንድ ዓረፍተ ነገር የሚጠቃለለውን ዋናውን
መልEክት ለማስተላለፍ በርካታ የንግግር “Aበባዎችና ቃናዎች” ተወርውረዋል። በዚህ ስብሰባ
ምን ተረዳን? ምን ተባለ? ለምን ተጨበጨበ? ታዳሚው ምን ይላል? የስብሰባው Aካሄድ
Eንዴት ነበር? ውይይቶች ተካሄዱ ወይ? ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ Aግኝተዋል? ይህ
ስብስብ የሀገራችንንና የሕዝባችንን መሠረታዊ ችግሮች የተረዳና ለመፍትሄ የተዘጋጀ ነው?
በቀጣይነት ይህ ስብስብ ሊደገፍ ወይስ ሊነቀፍ ይገባዋል? ለምን??? ወዘተ የሚሉት በAግባቡ
መታየት ይኖርባቸዋል ከሚለው ግምቴ ባሻገር፡ በAንድ በኩል በወቅቱ በስብሰባው ቢገኙም
Aንዳንድ ታዳሚ ያላስተዋሏቸው ለኔ የታዩኝ፡ የተሰሙኝንና የገቡኝን ለማካፈል የትዝብት
ብEሬን ላነሳ ተገድጃለሁ። በሌላ በኩል በዚህ ስብሰባ ላይ በተለያየ ምክንያት ላልተገኙት
በተለያየ ዓለም ክፍል ለተበተኑት ወገኖችና ለሀገር ቤት ወገኖች ሊያውቁት ይገባልና
ከስብሰባው ባሻገር ልል የምፈልገውን Eነሆኝ።
ስብሰባው የግንቦት 7 ንቅናቄን መሪ ዶር ብርሃኑ ነጋን በቀኝ፡ የOነግን ሥራ Aስፈጻሚ ዶር
ኑር ደዴፎ በግራ Aካቶ፡ በመሀል በራሳቸው Aባባል “የፖለቲካ ፍላጎት የሌላቸውን” ዶር
ጌታቸው በጋሻውን ያስቀመጠ ነበር። የዚህ ስብስባ ተጋባዥና የመጀመሪያ ተናጋሪ
የትኛውንም የፖለቲካ ድርጅት ሳልውክል ተገኘው ያሉት ዶር ጌታቸው በጋሻው ነበሩ።
በAቶ ነዓምን ዘለቀ የመድረክ መሪነት የተከፈተው ስብሰባ ዶር ጌታቸው በጋሻውን
Aስቀድሞ፡ የOነግን ሥራ Aስፈጻሚ Aካል ዶር ኑር ደዴፎ Aስከትሎ፡ ስለ Aንድነት በሰበኩን
ዶር ብርሃኑ ነጋ ገለጻ ተቋጭቶ ለጥያቄ Aቅራቢ ታዳሚዎች ለያንዳንዳቸው ከሁለት ደቂቃ
ያልበለጠ ጊዜ ተሰጥቶ ለAንድ ሰዓት ተኩል ያህል “ጥያቄና መልስ” ተካሂዷል።
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የሦስቱን ተናጋሪዎች Eያንዳንዳቸው ከወሰዱት ግማሽ ሰዓት ከሚጠጋ ንግግር ያስተላለፉት
ዋና መልEክት በAንድና ሁለት መስመር በማይበልጥ ይጠናቀቃል።

ዶር ጌታቸው፡ “የOሮሞ ሕዝብ መቶ በመቶ የOነግ ደጋፊ ነው”
ዶር ኑር፡ “የOሮሞ ሕዝብና የመላው Iትዮጵያ ሕዝቦች የጋራ ትብብር ወያኔን በማስወገድ
ላይ ተመስርቶ፡ ወያኔ ከተወገደ በኋላ በሚመሰረት የሽግግር መንግሥት የOሮሞ ሕዝብ
የራሱን Eድል ይወስናል”

ዶር ብርሃኑ፡ “የዜግነት መብት ካልተከበረ Iትዮጵያዊነት Aይኖርም፤ Aንድነትም ትርጉም
የለውም”
ይህ የሦስቱ ተናጋሪዎች ዋና መልEክት ተያያዥነትና ተዛማጅነት ያለው ለሀገርና ሕዝብ
Eንዲሁም ለሌሎች ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች የተወረወረ ነው። የወቅቱ ተናጋሪዎች
ለተሰብሳቢው ያስደመጡት በመጠኑ የተቆረጠውን ንግግራቸውን በAንዳንድ ድረ ገጽ
ማድመጥ ይቻላል። በስብሰባው ከተገኘው ታዳሚ የቀረቡ Aስተያየቶችና ጥያቄዎች
በAብዛኛው የስብሰባውን ምንነት ጠቋሚ ናቸው። የተሰጡትም Aሳዛኝ፡ ትEቢትንና ብልግናን
የተላበሱ መልሶች ሌላው ሊያደምጣቸው በተገባ ነበር። ሆኖም ግን በውስጣቸው ያዘሉትን
ሌላው Eንዲያውቀውም፡ Eንዲሰማውም Aልተፈለገምና በEለቱ በስብሰባው ላልተገኙ ወገኖች
የታዘብኩትን Aጋራለሁ።
የIትዮጵያ ሀገራችንን የዘመናት ውስብስብ ችግሮች ለመፍታት በትግል ላይ ያሉ የፖለቲካ
ድርጅቶችን Aካሄድና ዓላማ መገምገም፡ ጥሩ ሲሰሩ ማበረታታት፡ ሲሳሳቱ ስህተትን ጠቁሞ
Eርምት ውሰዱ ማለት ችሎታውና Eውቀቱ ካላቸው ዜጎች ይጠበቃል። Iትዮጵያ ከወያኔ
ውድቀት በኋላ ዳግም የጥቂት Eናውቅልሃለን ባዮች፡ Eኛ ያልነው ብቻ ልክ፡ Aካሄዶች
Aጥፊና ውድቀትን Aስመዝጋቢ በመሆናቸው በቅድሚያ ሊጤኑና ሊታረሙ ይገባል።
የOሮሞ ሕዝብ ትግል የረዥም ጊዜ ታሪክ Aለው። ሀገር የጥቂት ፈላጭ ቆራጮች፡ በዝባዞች፡
Aምባገነኖች በመሆኗ የOሮሞ ተወላጆች Eንደ Iትዮጵያዊነታቸው ለሁሉም የIትዮጵያ
ዜጎች ታግለዋል። የዴሞክራሲ መብት ያለገደብ መጐናጸፍ፡ የሕዝብ መንግሥት መመሥረት፡
የዜግነት መብት መከበር የAንድ Iትዮጵያ ክፍል ወይም ክልል ጥያቄ ሳይሆን የሁሉም ዜጋ
ጥያቄ ነው። ለዚህም ነው Aደረጃጀትና የትግሉ ስልት ቢለያይም የጋራ ጥያቄያችንን በጋራ
ለድል ለማብቃት የጋራ መድረክ Aስፈላጊነት የሚወሳው።
የተናጋሪዎቹን ዋና መልEክት Aስመልክቶ፡ ዶር ብርሃኑ ነጋ ፡
Iትዮጵያ የግዛት Aንድነቷን ጠብቃ የኖረችው የዜጎች መብት ተከብሮ Aይደለም።
Eየተረገጡም፡ Eየተሰቃዩም፡ Eየተገደሉም ሀገራቸውን ከባEድ ወረራ Eየተከላከሉ ቆይተዋል።
የዜግነት መብቴ ካልተከበረ Aላደርገውም ከተባለማ Aድዋን በድል ባላጠናቀቅን፡ ዳግም
በማይጨው ጦርነት (Eሳቸው “ያፈርንበት ጦርነት” ያሉት) Iጣሊያን ከAምስት ዓመት
የጦርነት ዘመን Eንዳያልፍ ባልተደረገ። Eነኚህ የሀገርን Aንድነት የማስከበር ታሪክ፡ መብትና
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ክብሩን ያጣው Oሮሞ፡ ትግሬ፡ Aማራ፡ ጉራጌ፡ ሀዲያ፡ ሱማሌው፡ Aፋሩ፡ ሲዳማው፡ ወዘተ
ታሪክ ነው። Aንድነቱን የሚያናጋ፡ Iትዮጵያዊነትን የሚፈታተን ሲገጥመው ብሶቱንና
ጭቆናውን ተሸክሞ ይዋደቃል። በደምና Aጥንቱ ያስመዘገበውን ድል Eንኳ ባንዳ ሲሾምበት
“Iትዮጵያ ሀገሬ ሞኝ ነሽ ተላላ፤
የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ”

ብሎ የብሶቱን Aዜመላት Eንጂ ሀገሩን Aልረገመም።

“ተሰቀለ ቢሉኝ ዝናሩ ነው ብዬ፡
ተሰቀለ ቢሉኝ ኮፍያው ነው ብዬ፡
ለካስ በላይ ሆኗል ታላቁ ሰውዬ”
Eያለ የበላይንና የጀግኖች ልጆቹን ደምና Aጥንት ከንቱ ያስቀሩትን ገዢዎች Aፌዘባቸው
Eንጂ Iትዮጵያን Aልጠላም።
የፋሺስቱ ደርግ Aረመኔያዊ Aገዛዝ፡ ከየትኛውም Aገዛዝ በከፋ መልኩ የሰው ልጅ ስብEና
የተረገጠበት የጭካኔ ዘመን Eንኳ የሀገር መደፈርን ለድርድር ያላቀረበው ዜጋ ነው የሲያድ
ባሬን የሶማሊያ ወረራ Aሳፍሮ የመለሰው። በዚህ ዘመን ስለ ዜግነት መብት ሊታሰብ ከቶም
Aይቻልም ነበር። ፋሺዝም በነገሰባት Iትዮጵያ Eንኳ ሀገሩን፡ ታሪካዊ ቅርሱን፡ ባህሉን፡
ሃይማኖቱን፡ የማንነት መግለጫ Iትዮጵያዊነቱን Eየተንከባከበ ያለው ያ የዜግነት መብቱን
ያጣው ትውልድ ነው። በዘመነ ወያኔና ሻቢያ Eኩይ ተግባር የተጫረውን ወረራ ሆ! ብሎ
የመከተው የዛሬው ጀግና ትውልድ ሀገሩን ብሎ ነው። የዜግነት መብቱን ከተመለከተማ ሀገር
ብትወረር፡ ብትበጣጠስ፡ ዞር ብሎ ባላያትም። Eነኚህ ሁላ የIትዮጵያዊነት Aንድነት፡ የግዛት
ሉዓላዊነት መግለጫዎች ከሁሉም በላይ የIትዮጵያዊነት ማንነት መግለጫዎች ናቸው።
የዜግነት መብትህ ካልተከበረ Iትዮጵያዊነትህ ትርጉም የለውም Aካሄድ Aሳዛኝና Aሳፋሪ
ነው። የዜግነት መብት ገፋፊዋ Iትዮጵያ Aይደለችም። Iትዮጵያዊነታችንን ከጥያቄ
ሳናስገባ፡ ከመብት ጋር ሳናያይዝ በየጊዜው የተፈራረቁትን Aፋኝና ጨቋኝ ሥርዓቶች
Eንደታገልን ሁላ፡ Aሁንም ይህንን ዘረኛ Aገዛዝ ከዚህ Eይታ Aንጻር ልንፋለመው ማስተማሩ
ከተማሩ ይጠበቃል።
ዶር ብርሃኑ ይህንን ዋና መልEክታቸውን ለማስተላለፍ ያደረጉት “ጥናታዊ ጽሁፍ (thisis)”
Eጅግ Aስቂኝና ብዙ ሊባልበት ቢቻልም Aድማጭ Eራሱ የራሱን ግምት ይውሰድ ብያለሁ።
Iትዮጵያ የብዙ ብሔር/ብሔረሰብ ሀገርነቷ በርካታ የተለያዩ ቋንቋዎች፡ ባህሎች (Eሳቸው
በነጠላ የተነተኑዋቸው Aመጋገቦች፡ ሙዚቃዎች፡ Aኗኗሮች፡ ወዘተ.)ና ዋና ዋና ሃይማኖቶቿ
(Eስልምናና ክርስትና)፡ ታሪካዊ ቅርሶቿ፡ የነፃነት ተጋድሏችን ወዘተ.
የጋራ ታሪካችንና
የIትዮጵያዊነት ምንነት መገለጫዎቻችን ናቸው። የዶር ብርሃኑ የማንነት መግለጫ
ፍልስፍናቸው በጥቅሉ “Aክሱም ለOሮሞው ምኑ ነው?” ከሚለው Aባባል የዘለለ Aይደለም።
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ዶር ኑር ደዴፎ፡
የOነግ የሥራ Aስፈጻሚ Aባል የሆኑት ዶር ኑር ደዴፎን ረጋ ባለ Aነጋገራቸው ሊያስተላልፉ
የፈለጉትን የድርጅታቸውን ዓላማ በግልጽና ዘና ባለ መልኩ Aቅርበውታል። ዶር ኑር ዘና
ብለው Eንዲያቀርቡ የዳረጋቸውም በEኔ Aመለካከት የዋሹት የለምና Aልተደነጋገሩም።
ወዲያና ወዲህ Aልዘለሉም። ደግመው ደጋግመው ያስገነዘቡን “ወደፊት የሽግግር መንግሥት
ተቋቁሞ የOሮሞ ጥያቄ በሕዝበ ውሳኔ Eንዲታይ” የሚል ነው። የOሮሞ ሕዝብ ከማንኛውም
Iትዮጵያዊ በቁጥር በመብለጡና ሁሉም Oሮሞ የOነግ ደጋፊ መሆኑን በጥያቄና መልስ
ወቅት በተጨማሪ ያሳሰቡት የOነግ ተወካይ፡ ሕዝበ ውሳኔ ቢሰጠን ቃሉን ባይገልጹትም
Eስከመገንጠል ሊሄዱ Eንደሚችሉ የሚያግዳቸው ባለመኖሩ ይህንን Eንቀበል ዘንዳ
ወትውተዋል።
የAንድነት ኃይሉ የOሮሞ ሕዝብ መብቱን ማግኘት Aለበት ብሎ ሲታገል በሀገር Aቀፍ ደረጃ
ለዴሞክራሲያና ለፍትህ ከሚካሄደው ትግል ጋር Aጣምሮ Eንደሆነ በተደጋጋሚ ተገልጿል።
የOነግን መገንጠል Aለብን Aቅዋም የAንድነት ኃይሉ ሲቃወም ከOሮሞ ወገኖቹ ጋር
በAንድነት መሆኑን ለAፍታም መዘንጋት የለበትም። የOነግን Iትዮጵያዊ Aይደለንም Aካሄድ
መቃወም የOሮሞን ሕዝብ መቃወም Aድርገው ሊወስዱ ከሚከጅላቸው Aደናጋሪ ምሁራን
መጠንቀቅ Eጅጉን ይገባል። የOነግን የመገንጠል Aለብን Aቅዋም የAንድነት ኃይሉ
ሲቃወም፡ Aሁንም Oነግ Aቅዋሙን ቀይሮ የጋራ የትግሉ Aጋር Eንዲሆን ከመጣር መቆጠብ
የለባቸውም።
በተደጋጋሚ Eንደተገለጸው በAሁኑ ወቅት Oነግ ላይ ያለው ጥያቄና ከሚከተለው መስመር
ጋር ብዙዎች የOነግን Aካሄድ የምንቃወምበት ምክንያት ከዚህ በፊት በ1983 የሎንደኑ ጉባዔ
በወያኔ ሻቢያና Aሜሪካ “የሰላም ጉባዔ” ላይ በድጋፍ ሰጪነት በመገኘትና በሽግግሩም ወቅት
የተከሰቱት በበደኖ፡ Aርባ ጉጉ፡ Aሶሳ ፍጅቶች ለድርጅቱ ያመጡት ውጤት ጉዳት መሆኑ
Eየታወቀ Aሁንም በሻቢያ ጉያ ታቅፎ በሻቢያ ፀረ-Iትዮጵያዊነትና ፀረ-Aንድነት ተግባር
Eራሱን ከማሰለፍ መቆጠብ ይኖርበታል በማለት ነው። በAሁኑ ወቅትም የተያዘው ሌሎች
ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችን Aግልሎ የሚካሄድ ግልጽነት የሌለው የAንድ ወገን ስብስብ
Aደገኝነቱን በመገንዘብ ጭምር ነው። Aንድ የOሮሞ ተወላጅ Aስተያየት ሰጪ የተሰብሳቢውን
ቀልብ Eንደሳቡት “ከAብዛኛው የIትዮጵያ ሕዝብ የሚበዛ ቁጥር ያለው የOሮሞ ሕዝብ ከሆነና
የOሮሞ ሕዝብ ደግሞ መቶ በመቶ የOነግ ደጋፊ ከሆነ፡ Oነግ ለምን ለሌሎቻችን ጭቁን ሕዝቦች
መብት ሁሉ ታግሎ ሁላችንንም ነፃ Aያወጣንም። ለምን Oሮሚያን Eገነጥላለው ከሚል፡
Iትዮጵያን ከወያኔ ዘረኛ Aገዛዝ Aይገነጥልልንም። ለምን Iትዮጵያን ከድህነት፡ ከድንቁርና፡
ከበሽታ ገንጥሎልን የሁሉም ዜጎቿ የሆነችዋን ዴሞክራሲያዊት Iትዮጵያን ለመገንባት
Aይታገልልንም?”። ሥርዝ የተጨመረበት። የስበባው መደምደሚያና የታዳሚውን ስሜት
የሳበና የኮረኮረ ውብ Aባባል ለግንቦት 7 መሪና ለOነግ መሪዎች ዋናው የጥሪ መልEክት
ሊሆን ይገባዋል። በጥቅሉ ስብሰባው የተቋጨው ታዳሚው Aንድነታችንን Aታናጉ፡
Iትዮጵያዊነታችን ለድርድር Aይቀርብም፡ በሚል መልስ የሌለው ጥያቄ የታጀበ ለመሆኑ
ቢያንስ 600 ጆሮ Aድምጦታል።
የግንቦት 7 ንቅናቄና የOነግ ስብሰባ በ Virginia…በ Aሉላ (alulla2@yahoo.com)…ሐምሌ 14 ቀን 2003 ዓ.ም.
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ሌላው የዶር ኑር ተደጋጋሚ ማሳሰቢያ “ሕዝብ ይወስናል” የሚለው ለራሳቸው የገባቸው
ለሌላው ግን “ግልጽ ያልሆነ” የመሰላቸው Aባባል ነው። ለዚህ ተደጋጋሚ Aባባላቸው ድጋሚ
Eንዲታወቅ የሚገባው Eርሳቸው Eንደሚሉትና ሁሉም Eንደሚስማማበት በIትዮጵያ
ዴሞክራሲያዊ ለውጥ በማምጣት የዜጎች ያልተገደበ መብት ተከብሮ፡ የሕግ የበላይነት
ለማስፈን ከሆነ ትግሉ፡ ለዚህም Oነግ የበኩሉን ድርሻ በመወጣት ዘረኛውን የወያኔን
መንግሥት Aስወግዶ Iትዮጵያን የልጆቿና የሁሉም ዜጎቿ ለማድረግ ከሆነ ጥረቱ፡ Oነግም
ከOሮሞ ልጆቹና ከሌሎች ወገኖቹ ጋር በጋራ የድሉን ፍሬ መቋደስ ሲገባው “ሕዝብ
የሚወስነው ምኑን ነው?” የሚል ጥያቄ ቢያስነሳ Aግባብነት ይኖረዋል። Oነግ ከወያኔ
ውድቀት በኋላ በሚመሰረተው የሽግግር መንግሥት ተካፋይ በመሆን የሀገሪቷንና
የሕዝባችንን መሠረታዊና መጠነ ሰፊ ችግሮች ለAንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመፍታት
ቁርጠኝነቱ ካለው፡ የOነግ ጠላት Eንደሌላው ሕዝብ፡ Aፋኝ፡ Aምባገነን፡ ዘረኛ Aገዛዞች ከሆኑና
በነኚህ መቃብር ላይ መብቱን ካስከበረ መገንጠልን Eንደ መፍትሄ ለምን ይወስደዋል? የOነግ
ጠላት በየጊዜው የተፈጠሩት Aገዛዞች ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች የኅብረተሰብ ክፍሎች ወይም የሌላ
Aንድ ብሔረሰብ ዘር ከሆነ ጥያቄውም Aፈታቱም ሌላ ነው። በAጠቃላይ Oነግ Eውነት
ለOሮም ሕዝብ መብት ከቆመ፡ በመሰል መልኩ ከተደራጁ የAንድ ብሔርና ኅብረ ብሔር
Aካላትና ድርጅቶች ጋር በጋራ ለመምከር የማንንም ፈቃድ ሳይጠይቅ መዘጋጀት
ይኖርበታል። Oነግ በዚህ መልኩ ዝግጁነቱን ካሳየ የመላውን ሕዝባችንን መብት Aስከብሮ
ወያኔ ለሀገራችን የተመኘውን መበታተንና መከፋፈል በመቋቋምና ብሎም በማስወገድ ደረጃ
ዋናውን ሚና ሊጫወት Eንደሚችል ጥርጣሬ ሊገባው Aይገባም።

ዶር ጌታቸው በጋሻው፡
ወያኔ በየዓመቱ Aስመዘገብኩ የሚለውን የተሳሳተ ዓመታዊ Eድገት ሥሌት፡ ካላቸው ቀጥተኛ
ሙያ Aንጻር ልክ Eንዳልሆነ ሲጽፉ፡ በተለያየ መገናኛ ሲያስረዱ ለAንባቢያቸውና
ለAድማጮቻቸው Eውነተኛነቱን ለማስረገጥ የተለያዩ ዓለም Aቀፍ ድርጅቶችን (Eንደ
WHO, UNDP, UNCHR ወዘተ.) ዘገባ በማጣቀስ ስታስቲክሳዊ ስሌት የሚሰጡት ዶር
ጌታቸው በAንድ Aገር ወዳድ ጸሐፊ የቀረበውን ጽሁፍና የጥቂት ጓደኞቻቸውን ምስክርነት
ይዘው“የOሮሞ ሕዝብ መቶ በመቶ የOነግ ደጋፊ ነው” ስሌት ሲያስደምጡን የፈለጉት Aካሄድ
ይሳካላቸው ዘንድ ምንም ከማለት Eንደማይመለሱ ያስገምታል ቢባል ስድብ Aይባልም።
ዶር ጌታቸው ሊያጥላሉት የፈለጉትን የAንድነት ኃይል ከማንም በላይ ችጉሩን ሊረዱና
ሊስተካከል የሚችልበት መንገድ ላይ Aስተዋጽዎ Aድርገው በጋራ የOነግንና የOብነግን ችግር
ትልቅ ነው ትንሽ፡ ሕጋዊ ነው ሕገ ወጥ፡ በሰላም ነው በሁለገብ፡ ሳይለይ ተቃዋሚው ኃይል
ይመክርበት ዘንድ ጥረት ቢያደርጉ ምስጋና በጎረፈላቸው። Oነግን ከግንቦት 7 በስተጀርባውም
ሻቢያ መኖሩን Eየተረዱ ሌሎችን Aግላይ የሆነ ፖለቲካ Aደገኛነቱን ሊረዱ ከተሳናቸው
ችግር ያለባቸው ይመስለኛል። ስለAንድነት ሊሰሙም የፈልጉ Aይመስሉም፡ በያዙትም ጎዳና
Eንዲተቹ ሁሉ Aለመፈለጋቸውን “Aንዳንድ ተቺዎች” በማለት የያዝኩት ጎዳና ብቻ ነው
Aዋጭ በማለት ማቃለል ከማንም በላይ Eራሳቸውን ሊጎዳቸው Eንድሚችል በመገንዘብ ቆም
ብለው ቢያስቡበት ላሳስብ Eወዳለሁ።
የግንቦት 7 ንቅናቄና የOነግ ስብሰባ በ Virginia…በ Aሉላ (alulla2@yahoo.com)…ሐምሌ 14 ቀን 2003 ዓ.ም.
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በዚህ ስብሰባ ሌላው ዋነኛው መደመጥ የሚገባው ከታዳሚው የቀረበው ጥያቄና መልስ ነበር።
ከAንድ ታዳሚ የቀረበ ጥያቄ ጭብጡ Eንዲህ ይላል “ጥያቄዬ ለዶር ብርሃኑ ነው፡ Aሁን
ማለትም በግንቦት 7 ንቅናቄ፡ በOነግና Oብነግ መካከል የተጀመረው በጋራ መምከር ጥሩ
ነው ብዬ ልቀበል፡ ሆኖም ግና ሌሎች ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች Aልተካተቱም።
በመሆኑም በናንተ በኩል ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ለመወያየትና በጋራ ለመሥራት ለመምከር
ዝግጁ ናችሁ ወይ? ለዚህ ደግሞ ካስፈለገ ነጻ የሆኑ Aካሎች (Eኔ Eራሴ የማውቀው Aለ)
ለማወያየትና ምክክር ይደረግበት ዘንድ ለማግባባት ፈቃደኞች ናቸውና በዚህ በኩል ምን
ትላላችሁ?”
ዶር ብርሃኑ በመረረና በኃይለኛ Aነጋገር “Eኛ Aሁን ያለነው ትግል ላይ ነው፡ የምን
ውይይት፡ የምን ምክክር። በውይይትና በምክክር ጊዜ የምናቃጥልበት ወቅት ላይ
Aይደለንም። ደግሞ ከማን ጋር ነው የምንወያየው? የምንነጋገረውም Aካል የለም።”
ይህ ነው Eንግዲህ በሀገራችን Iትዮጵያ በውይይት፡ በንግግር፡ በልዩነት፡ ሀሳብን በነጻ
በመግለጽ ሊገነባ ለሚፈለገው ዴሞክራሲያዊ ግንባታ ቋሚ ጠበቃነኝ ከሚሉ መሪ የተሰጠው
መልስ። ዶር ብርሃኑ ከጅምር ንግግራቸው ጀምሮ ለጥያቄዎች በሚሰጡት መልስ ስደተኛ
መሆናቸውን ሁላ የዘነጉና ቤተ-መንግሥት ያሉ መሪ Aድርገው Eራሳቸውን ያስቀመጡ
ይመስሉ ነበር። ወይም ቀጣይ የመለስ ተኪ ከኔ በላይ ላሳር ያሉ ይመስላሉ። Eንግዲህ
ተቃዋሚ ፖለቲከኞች፡ በተለይ በIትዮጵያ Aንድነት ጥላ ሥር የሀገራችንንና የሕዝባችንን
ችግሮች ለመፍታት የበኩላችሁን ጥረት የምታደርጉ ሁላ ያላችሁን ልዩነታችሁን Eንደያዛችሁ
ለሀገርና ለሕዝብ ስትሉ ቂምና ጥላቻን Aስወግዳችሁ ልትተባበሩ ካልተዘጋጃችሁ፤ Eየተደገሰ
ላለው የጥፋት ጎዳና በታሪክ ከተባባሪነት ጎራ መመደባችሁ Aይቀርምና፡ በታሪክና በትውልድ
ላለመወቀስ ተነሱ። ተዘጋጁ።
ሌላው Aንድ ጠያቂ ያቀረቡት ጥያቄና የተሰጠው Aሳፋሪ የብልግና መልስ Eነሆ፡
ጠያቂ፡ “…Eናንተ Aንድ ቋንቋ፡ Aንድ ሀገር፡ Aንድ ሃይማኖት ብቻ ብላችሁ ስትነሱ የሌላውን
የኅብረተሰብ ክፍል ቋንቋና የተለየ ሃይማኖት ከምን ግምት ወስዳችሁ ነው?...”
መልስ ዶር ብርሃኑ ነጋ፡ “Eኛ Aንድ ቋንቋ ብቻ ይኑር የሚል Aባባል Aላልንም፡ Eኛ Aንድ
ሃይማኖት ብቻ Aላልንም፡ ጠያቂው ይህንን ከየት Eንዳመጡት Aይገባኝም። Eንዲህ
የሚያስቡ ካሉ AEምሮAቸው (ጭንቅላታቸው) በንፍጥ የተሞላ ነው።” ሥርዝ የተጨመረበት።
ዶር ብርሃኑ በዚህ የብልግና Aነጋገራቸው፡ ስድብ ጎረቤቱ ከሆነው መለስ ቢመሳሰሉና ቢተቹ
ያስጮሃልን? የAንድ ፖለቲካ ድርጅት መሪና ሀገርን ሕዝብ ለመረጠው Aመራር ሊያስረክቡ
የሚታገሉ ምሁር የፈለገ ዓይነት፡ የተሳሳተም ጥያቄ ቢቀርብላቸው የዚህ ዓይነት ተራ ብልግና
ከAንደበታቸው መውጣት Aለበትን? Eነዚህንና ሌሎችን የዶር ብርሃኑን ትEቢትና ንቀት
የተሞላበት Aነጋገሮች Eየተመነዘሩ ቢፃፉ ጥፋት ነውን? ለዚህ ነው Eንግዲህ መጀመሪያው
ላይ Eንደገለጽኩት ከታዳሚው የቀረቡት Aስተያየቶች፡ ጥያቄና መልሶች ሌላው የኅብረተሰብ
ክፍል Eንዳያደምጣቸው የተቆለፉት።
የግንቦት 7 ንቅናቄና የOነግ ስብሰባ በ Virginia…በ Aሉላ (alulla2@yahoo.com)…ሐምሌ 14 ቀን 2003 ዓ.ም.
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ውድ ወገኖች፡
በAሁኑ ጊዜ በሀገራችን ከመቼውም ጊዜ በከፋ ሁኔታ ስቃይና መከራው ቀጥሏል። ረሃብና
ድርቅ በAሳሳቢ ሁኔታ በሀገሪቷ መከሰቱን የተለያዩ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች
Eያሳሰቡ ነው። ችግር ያልተለየው Aርሶ Aደር ገበሬ ከመሬቱ Eየተፈናቀለ Eየተወረወረ
ነው። ለም መሬታችን ለባEዳን Eየተቸበቸበ ነው። በልማት ስም የተፈጥሮ ደናችን
Eየተጨፈጨፈ ነው። የትኛውም Aካባቢ Eየተከሰተ ያለው የመብራትና የውኃ Eጦት
የሕዝባችን መለስተኛ የEለት ተለት ኑሮ መከራውንና ችግሩን Eያባባሱት ነው። የዋጋ ግሽበቱ
በAስከፊ ሁኔታ Eየጨመረ ነው። ሕዝባችን ግራ Eተጋባበት Aስከፊ ደረጃ ላይ ይገኛል።
ሰሞኑን በተያዘው Aዲስ የገቢ ግብር ማሰባሰብ Eቅድ Eጅግ በማይታመን ሁኔታ ከትንንሽ
ሱቅ በደረቴዎች ጀምሮ Eንዲከፍሉ የሚበየንባቸው ግብር Eጅግ ዘግናኝ ከመሆኑ የተነሳ
ወዴት ሊያመራ Eንደሚችል Aይታወቅም። በዓመት Aይደለም በ10 ዓመት ሊከፍሉ
የማይችሉት የቀረጥ ግብር Eያስደነገጣቸው የEለት ጉሮሯቸውን መሸፈኛ Aነስተኛ
ንግዳቸውን ሊዘጉ የተገደዱ በርካታዎች ናቸው። በጥቅሉ በሀገራችን Eጅግ የተጠራቀመና
የተወጠረ ችግር በማንኛውም ጊዜ ያለማንም Aነሳሽነት ሊፈነዳ Eንደሚችል ከገመትን ዘንዳ፡
የሚነሳው ማEበል ለጥፋት የተዘጋጁ ኃይሎች Eጅ Eንዳይወድቅ ተዘጋጅቶ መገኘት
መታሰብ ያለበት Aሳሳቢ ጉዳይ መሆኑን መጥቆም ግድ ይላል።
በግንቦት 7 ንቅናቄ፡ Oነግና Oብነግ መካከል የተጀመረው Aግላይ ስብስብ Eራሳችሁ
ልትመክሩበትና ሊያስከትል የሚችለውን Aደጋ በመረዳት ለEርምት ልትዘጋጁ ይገባል። ይህ
የጥሪ ደወል Aልሰማ ካላችሁ ሀገርና ሕዝብ Eንደሚያሳፍሯችሁ ጥርጣሬ Aይግባችሁ።
ሁሉም መብቱንና ሀገሩን ያጣው ሕዝብ ያነጣጠረው Aጥፊዎች፡ ዘረኞችና ከፋፋዮች ላይ
መሆኑን ተገንዝባችሁ ትክክለኛውን መስመር ለመከተል ድፍረቱ ሊኖራችሁ ይገባል። ሌሎች
ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች፡ የሲቪክ ማህበራት፡ ታዋቂ ግለሰቦች፡ ወጣቶች፡ ሴቶች
Eህቶቻችን፡ ምሁራን የሃይማኖት Aባቶች በሞላ ሀገርና ሕዝብ የተደቀነባቸውን Aስከፊ Aደጋ
በጋራ ለመመከትና Iትዮጵያን ለAንዴም ለመጨረሻም በልጆቿ ለልጆቿ ለማድረግ
መዘጋጀት የዜግነት ግዴታችን ነውና ለወሳኙ ፍልሚያ Eንነሳ።

Iትዮጵያዊነት የማንነታችን መግለጫ ነው!!!
የIትዮጵያ Aንድነት በልጆቿ ተከብሮ ይኖራል!!!

ቸር ይግጠመን
Aሉላ (alulla2@yahoo.com)
ሐምሌ 14 ቀን 2003 ዓ.ም. (July 21, 2011)
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